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 المختصرة  الموحدة المرحليةتقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية  

 . ق.ع.م.ش القابضة واإلستثمار للوساطة  داللة شركةإدارة    إلى مجلس 
 الدوحة، دولة قطر 

 مقدمة 

)"الشركة"( وشركاتها التابعة .  ق.ع.م.ش  القابضة  واإلستثمار  للوساطة  داللةالمختصر المرفق لشركة    الموحدبيان المركز المالي    راجعنالقد  
المختصرة لكل من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر    الموحدة  ، والبيانات2022يونيو    30كما في    ،بـ "المجموعة"(  ا  )يشار إليهم مع

"البيانات والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية )
  المختصرة  الموحدة  المرحلية مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية    مجموعة"(. إن مجلس إدارة الالمختصرة  الموحدة  المرحليةالمالية  

 الموحدة  المرحليةالمالية    بياناتحول هذه ال  نتيجةإن مسؤوليتنا هي إصدار  .  التقارير المالية المرحلية"“  34وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
 المراجعة التي قمنا بها.   أعمال إلى ا  استناد المختصرة

 نطاق المراجعة  
  المستقل   المدقق  قبل  من  المرحلية  المالية  معلومات ال  مراجعة“  2410  رقم  المراجعة   إجراءاتب   متعلقال  الدولي  للمعيار  وفقا    مراجعتنا  تمت  لقد

  األمور   عن  المسؤولين  بشكل رئيسي من األشخاص    إجراء إستفسارات  الموحدة المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  مراجعة   ضمنت ".  للمنشأة
 لمعايير  وفقا    يتم  الذي  التدقيق  نطاق  عن  كثيرا    يقل  المراجعة  نطاق  إن.  وإجراءات مراجعة أخرى   تحليلية  إجراءات   وتطبيق  والمحاسبية  المالية

 أعمال   خالل  من   تحديدها   يمكن  التي  الهامة  األمور  بكافة  دراية  على  يجعلنا   الذي   التأكيد  على  الحصول  نستطيع   ال  وبالتالي   الدولية  التدقيق
 . تدقيق رأي نبدي  ال فإننا وعليه،. التدقيق

 النتيجة 

المرفقة كما   المختصرة الموحدة  المرحلية، لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية  أعمال المراجعة التي قمنا بهااستنادا  إلى  
 .المالية المرحلية" "التقارير 34من كافة الجوانب الجوهرية، وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  لم يتم إعدادها، 2022يونيو  30في 

 تأكيد على أمر 
 أنه: على نصت  التي ،المختصرة الموحدة المرحلية البيانات هذه حول 11 حإيضا إلى االنتباه نلفت

 هيكل  أن  حيث  للشركة  الرئيسيين  المساهمين  في  التغيير  على  للموافقة  العادية  غير  العمومية  الجمعية  اجتماع  عقد  تم ،2022  أبريل  27  في  •
  الشركة   تقوم  ،والنح  هذا   على  .للشركة  األساسي  النظام  في  الموضحة  التفاصيل  مع   يتوافق  ال  للشركة  التجاري   السجل  في  المنعكس  الملكية

 . الصلة ذات األخرى  القانونية  والوثائق االساسي النظام لتعديل التنظيمية السلطات مع الوثيق  بالتنسيق القانونية إدارتها خالل من

 الخسائر   لتخفيض  الشركة  مال  رأس  تخفيض  مقترح  على  للموافقة  العادية  غير  العمومية  الجمعية  اجتماع  عقد  تم  ،2022  أبريل  27  في  •
 . المال رأس تخفيض في قدما   للمضي الالزمة التنظيمية الموافقات على الحصول عملية  في  الشركة تزال ال .المتراكمة

 . األمور ههذب   يتعلق فيما معدل غير استنتاجنا إن

   خراآل مراأل
 كما    الموحدة  المالية  والبيانات  ،2021  يونيو  30  المنتهية أشهر  الستة  لفترة  المختصرة الموحدة  المرحلية  المالية   البيانات  وتدقيق  مراجعة  تتم

 ، 2021  أغسطس  9  بتاريخ  المراجعة  تقرير  أصدر   والذي  أخر،  حسابات  مدقق  قبل  من  2021  ديسمبر  31  في   المنتهية  السنة  وعن  في
 معدل. غير تدقيق رأي وكذلك معدل غير استنتاجا ىأبد 2022 مارس 2 بتاريخ التدقيق وتقرير

 
 توفيق نسيمأحمد  

 ( 66سجل مراقبي الحسابات رقم )                                                                                       
 1201911رخصة رقم    ترخيص هيئة قطر لألسواق المالية                                                                           

  2022أغسطس  9في:   ، دولة قطرالدوحة



 . ق.ع.م.ش القابضة واالستثمار للوساطة داللة شركة
 المختصر الموحد المالي المركز بيان
   2022 يونيو 30في

 ما لم ينص على خالفه( ريال قطري ألف )جميع المبالغ ب

 .المختصرة الموحدة المرحلية المالية البيانات هذه من ال يتجزأ جزءا   20 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل
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ديسمبر 31 2022 يونيو 30 إيضاحات    2021 
 )مدققة(  )مراجعة(   

     الموجودات 
     الموجودات المتداولة 

 73,528  76,933 5 النقد حكم في وما النقد
 351,648  515,997 6 أموال العمالء   –أرصدة لدى البنوك 

 20,357             -                      6 مبالغ مستحقة من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية 
 105  174  مبالغ مستحقة من العمالء 

 97,323  86,353 7 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة  إستثمارات
 16,253  12,642 8 عقارات تجارية 
 12,192  28,194  موجودات أخرى 

 571,406  720,293  المتداولة  إجمالي الموجودات
     الموجودات غير المتداولة

 8,581  6,947 7 من خالل الدخل الشامل االخر  -العادلة بالقيمة مالية   اتإستثمار 
 1,545  1,192 9 موجودات غير ملموسة 

 37,608  37,368 10 والمعدات  الممتلكات
 47,734  45,507  غير المتداولة  إجمالي الموجودات
 619,140  765,800  إجمالي الموجودات 

     المطلوبات وحقوق الملكية 
     المطلوبات

     المطلوبات المتداولة 
 363,469  498,209 6 مبالغ مستحقة للعمالء 

 -  9,516 6 مبالغ مستحقة إلى شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية 
 30,143  26,850  مطلوبات أخرى 

 393,612  534,575  إجمالي المطلوبات المتداولة 
     المطلوبات غير المتداولة 

 4,971  5,499 12 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 398,583  540,074  إجمالي المطلوبات

     حقوق الملكية
 284,160  284,160 11 رأس المال 

 29,364  29,364  احتياطي قانوني 
 317  313  احتياطي القيمة العادلة 

 (92,301)  (87,080)  خسائر متراكمة
 221,540  226,757  في الشركة األم  للمساهمينحقوق الملكية 

 (983)  (1,031)  ةحصص غير مسيطر 
 220,557  225,726  مالي حقوق الملكيةجإ

 619,140  765,800  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
      

 

 الخليفى يوسف عبد الرحمن  فرهود هادي الهاجري 

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب  عضو مجلس اإلدارة   

 



 . ق.ع.م.ش القابضة واالستثمار للوساطة داللة شركة
 المختصر  الموحد لربح أو الخسارةا بيان

   2022 يونيو 30في المنتهية أشهر ستةلفترة ال
 ريال قطري ما لم ينص على خالفه(ألف )جميع المبالغ ب

 

 .المختصرة الموحدة المرحلية المالية البيانات هذه من ال يتجزأ جزءا   20 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل
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 2021يونيو  30  2022يونيو  30 ات إيضاح  
 ( مراجعة)  )مراجعة(  
     

 16,191  14,378  إيرادات عموالت وساطة  
 (5,967)  (5,203)  مصروفات عموالت الوساطة  

 10,224  9,175 6 صافي إيرادات عموالت الوساطة 
     

 2,214  4,872 7 إستثمارات مالية  من  أرباح  إيرادات توزيعات
المالية من خالل   لإلستثماراتأرباح القيمة العادلة  )خسائر( /صافي 

 3,273                       (5,564) 7 الربح أو الخسارة 
 1,715              9,024 7 الربح أو الخسارة من خالل  ماليةأرباح من بيع إستثمارات 

 2,625  1,638  إيرادات عقارية 
 378  360 5 األجل من الودائع قصير الفوائد إيرادات 

 18  -  إيرادات من خدمات تكنولوجيا المعلومات
 20,447  19,505  صافي إيرادات التشغيل 

 8,198  89  إيرادات أخرى 
 (18,751)  (14,651) 13 ,19 عمومية وإدارية روفاتمص

 9,894  4,943  ربح الفترة 
     العائد إلى:الربح 

 10,090  4,991 14 المساهمين بالشركة األم  
 (196)  (48)  الحصص غير المسيطرة  

     
  4,943  9,894 

 0.036  0.018 14 العائد االساسي والمخفف للسهم  
     

 
 
 
 
 
 
 
 



 . ق.ع.م.ش القابضة واالستثمار للوساطة داللة شركة
 المختصر الموحد الشامل الدخل بيان

   2022 يونيو 30في المنتهية أشهر لستةلفترة ا
 ريال قطري ما لم ينص على خالفه(ألف )جميع المبالغ ب

 

 .وحدة المختصرةالم  المرحلية المالية البيانات هذه من ال يتجزأ جزءا   20 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل
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 2021يونيو  30  2022يونيو  30  إيضاحات  
 )مراجعة(   )مراجعة(   
      

 9,894  4,943   ربح الفترة 
      الشامل اآلخر:الدخل 

      البنود التي ال يتم تصنيفها إلى بيان الربح او الخسارة 
مالية بالقيمة العادلة من الستثمارات لإل القيمة العادلة  الحركة في صافي

 1,505  226  7 الشامل األخر لدخل خالل ا
      

 1,505  226   خر للفترة  الشامل اآل إجمالي الدخل
      

 11,399  5,169   إجمالي الدخل الشامل للفترة 
      

      الربح العائد إلى:
 11,595  5,217   المساهمين بالشركة األم  
 (196)  (48)   الحصص غير المسيطرة 

   5,169  11,399 
 



 . ق.ع.م.ش القابضة واالستثمار للوساطة داللة شركة
 المختصر  الموحد الملكية حقوق  في التغيرات بيان

   2022 يونيو 30في المنتهية أشهر لستةلفترة ا
 ريال قطري ما لم ينص على خالفه(ألف )جميع المبالغ ب

 .المختصرة الموحدة المرحلية المالية البيانات هذه من ال يتجزأ جزءا   20 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل
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    للمساهمين بالشركة األم حقوق الملكية العائدة  

  رأس المال  
احتياطي 

   (1) قانوني
احتياطي القيمة 

  اإلجمالي   خسائر متراكمة   العادلة 
حقوق غير 

  مسيطرة 
إجمالي حقوق  

 الملكية
 220,557  (983)  221,540  (92,301)  317  29,364  284,160 )مدققة(  2021ديسمبر  31في 

              
( 48)  4,991  4,991  -   -   -  ربح الفترة     4,943 

 226  -   226  -   226  -   -  للفترة   خرالدخل الشامل اآل
 5,169  (48)  5,217  4,991  226  -  - الشامل للفترة دخل اجمالي ال

القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة   تحويل إحتياطي
 -  -  -  230  (230)  -  -  عند اإلستبعاد خرآل من خالل الدخل الشامل ا

 225,726  (1,031)  226,757  (87,080)  313  29,364  284,160 )مراجعة(  2022يونيو   30في 
( 1,460)  28,514  284,160 )مدققة(  2020 ديسمبر 31في    (100,281 )   210,933  (624 )   210,309 

              إجمالي الدخل الشامل للفترة 
( 196)  10,090  10,090  -  -  - ربح للفترة    9,894 

 1,505  -  1,505  -  1,505  -  - للفترة   خرالدخل الشامل اآل
( 196)  11,595  10,090  1,505  -  - للفترة  الدخل الشاملإجمالي    11,399 

  العادلة بالقيمة مصنفة ملكية حقوق  ألدوات العادلة القيمة إحتياطي تحويل
( 488)  -  - اإلستبعاد عند خراآل  الشامل الدخل خالل من   488  -  -  - 

( 443)  28,514  284,160 )مراجعة( 2021يونيو  30في    (89,703 )   222,528  (820 )   221,708 
 ٪50٪ كحد أدني من الربح السنوي إلى االحتياطي القانوني حتى يعادل رصيد االحتياطي القانوني نسبة  10، والنظام األساسي للشركة، يجب تحويل نسبة  2015لعام    11وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم    (1)              

حيث ستقوم   2022يونيو    30استثناء الحاالت المبينة في القانون المذكور أعاله والنظام األساسي للشركة. لم يتم إجراء التحويل خالل الستة أشهر المنتهية في  من رأس المال المدفوع للشركة. إن االحتياطي غير قابل للتوزيع ب 
 .2022ديسمبر 31المجموعة بتحويل المبلغ اإلجمالي المطلوب بحلول 



 . ق.ع.م.ش القابضة واالستثمار للوساطة داللة شركة
 المختصر  الموحد النقدية التدفقات بيان

   2022 يونيو 30في المنتهية أشهر لستةلفترة ا
 خالفه(ريال قطري ما لم ينص على ألف )جميع المبالغ ب

 .المختصرةوحدة الم  المرحلية المالية البيانات هذه من ال يتجزأ جزءا   20 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل
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 2021يونيو  30  2022يونيو  30 إيضاح  
 )مراجعة(  )مراجعة(  
     ية نشطة التشغيلاأل 

 9,894  4,943  الفترة  ربح 
     :  ل تعديالت 
 (378)  (360) 5 من الودائع قصيرة األجل  وائد فالإيرادات 

 (1,715)  (9,024) 7 الخسارة  أو  الربح مالية من خاللالستثمارات االربح القيمة العادلة من بيع 
 (3,273)  5,564 7 الخسارة  أو  الربحمالية من خالل الستثمارات اال صافي ربح القيمة العادلة من 

 (2,214)  (4,872) 7 ستثمارات المالية من األ  ارباح توزيعات  
 (252)  (789) 8 العقارات دخل  -  عقارات للمتاجرةالربح من بيع 

 352  353 13 ، 9 ملموسة الموجودات غير ال اطفاء 
 1,100  1,027 13 ، 10 الممتلكات والمعدات   هالكا 

 332  1,053 13 ، 12 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 3,846  (2,105)  المال العامل رات في رأس يالتشغيل قبل التغي ح اربأ( / ئر خسا) 

     :التغيرات في رأس المال العامل
 122,574  (164,349)  أموال العمالء  - أرصدة لدى البنوك 

 66  (69)  مستحقة من العمالء المبالغ ال
 (57,133)  29,873  مستحقة من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية المبالغ ال
 12,800  4,400  تجارية ال عقارات ال
 (618)  (15,943)  خرى األموجودات ال
 (74,279)  134,740  عمالء إلى ال مستحقة المبالغ ال
(3,301)   خرى األمطلوبات ال   2,450 

( 16,754)   ية نشطة التشغيلاأل  عن ( / الناتج المستخدم في) النقد     9,706 
 -  (525) 12 المدفوعة    الخدمة للموظفينمكافآت نهاية  
( 17,279)   ية نشطة التشغيلاأل  عن( / الناتج  المستخدم في ) صافي النقد     9,706 

       يةنشطة االستثمار األ 
 (46,679)  (51,269) 7 مالية  الستثمارات اال شراء 

 44,373  67,558  ماليةالستثمارات االمتحصالت من بيع ال
 (886)  (787)  معدات الممتلكات و الشراء 

 263  310    ة لمستلمالفوائد اإيرادات 
 2,214  4,872  مستلمة الرباح األتوزيعات 
 (715)  20,684  ية نشطة االستثمار األ  )المستخدم في(   /   عنالنقد الناتج  صافي 

     
 8,991  3,405  صافي الزيادة في النقد وما في حكم النقد

 94,665  73,528  يناير   1في  في حكم النقد وما  النقد
 103,656  76,933 5 يونيو   30النقد وما في حكم النقد في 

     



 . ق.ع.م.ش القابضة واالستثمار للوساطة داللة شركة
 المختصرة  الموحدة المرحلية المالية البيانات حول اإليضاحات

   2022 يونيو 30في المنتهية أشهر لستةفترة اعن كما في و 
 ريال قطري ما لم ينص على خالفه(ألف )جميع المبالغ ب
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 الرئيسية واألنشطة القانوني الوضع  1.

)"الشركة"( هي شركة مساهمة قطرية مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري    .ش.م.ع.قشركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة  
.  2005ر  سبتمب   4كشركة ذات مسئولية محدودة، وتم إدراجها في بورصة قطر في    2005مايو    24. تم تأسيس الشركة في  30670رقم  

 ولة قطر. الدوحة، د - 24571ب .صتتواجد الشركة في دولة قطر ومقرها الرئيسي في 

  ةمن الشركة والشركات التابعة لها )ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة" ومنفرد المختصرة الموحدة  المرحليةتتكون هذه البيانات المالية 
 ."("شركات المجموعة بـ 

في أنشطة الوساطة في بورصة قطر و تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات و أنشطة الوساطة العقارية و للمجموعة تتمثل األنشطة الرئيسية  
 .اإلستثمارات األخرى 

 الشركات التابعة للمجموعة الرئيسية هي كما يلي:

 نسبة الملكية  النشاط الرئيسي  اسم الشركة 
 

 
 يونيو 30

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 يونيو 30

2021  
 ٪ 99.98 ٪ 99.98 ٪ 100 وساطة األسهم  (1)ذ.م.م  -شركة داللة للوساطة 

 ٪ 99.98 ٪ 99.98 - وساطة األسهم   (1) ذ.م.م -شركة داللة للوساطة اإلسالمية 

 ذ.م.م  -شركة داللة العقارية 
خدمات تأجير العقارات 

 ٪ 100 ٪ 100 ٪ 100 وإدارتها 

 ( 2)شركة داللة سمارت لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م 
خدمات استشارات  
 ٪ 60 ٪ 60 ٪ 60 تكنولوجيا المعلومات

 ( 3)ذ.م.م  -شركة داللة لتكنولوجيا المعلومات 
استشارات  خدمات 

 ٪ 100 ٪ 100 ٪ 100 تكنولوجيا المعلومات
 . قطر دولة في أعاله المذكورة التابعة الشركات جميع تأسيس تم
 تمت   التي  م.م.ذ  للوساطة  داللة  وشركة   م.م..ذ  اإلسالمية  للوساطة  داللة  شركة  اندماج  على  اإلدارة  مجلس  وافق  ،   2016  أكتوبر  19  في(  1)

  المتبقية   اإلدارية  اإلجراءات   من  االنتهاء  تم  ،  2021  عام  في.  2018  مارس   3  في  المالية لألسواق  قطر  هيئة  قبل   من  الحق ا   عليها  الموافقة
 م.م. .ذ اإلسالمية للوساطة داللة شركة عمل توقف إلى أدت والتي االندماج لعملية

 تاريخ   في  كما  التنفيذ  قيد  التصفية  إجراءات   فيها  تزال  ال  التي  عملياتها  وقف  باإلجماع  التابعة  اتالشرك  إدارة   قررت  ،2021خالل عام  (  2)
 . التقرير

شركة    تصفية  إجراءاتإنهاء    حتى  الشركة  بتصفية  مؤقت ا  األول  قرارها  تأجيلب   باإلجماع  التابعة  اتالشرك  مجلسقرر    ،2022  مارس  2  في(  3)
 . داللة سمارت لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م

موحدة    مالية  بيانات  آخر)"  2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  سنةعن الو   في  كما  موحدة  سنوية  مالية  بيانات  آخر  منذ  المجموعة  هيكل  يتغير  لم
 "(.سنوية  مختصرة

 المالية  البياناتأسس إعداد  .2
 رقم   الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفق ا  2022  يونيو  30  في  المنتهية  أشهر  فترة الستةلالمختصرة    الموحدة  المرحلية  المالية  البيانات  هذه  إعداد   تم

 المعلومات   جميع  تتضمن  ال  .موحدة للمجموعة  سنوية  مالية  بيانات  أحدث  مع  جنب  إلى  جنب ا  قراءتها  ويجب"  المرحلية  المالية  التقارير"  34
 .المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير طبقا   المالية البيانات من كاملة لمجموعة المطلوبة

 واألداء   المالي  المركز  في  التغيرات  لفهم  جوهرية  تعتبر  التي  والمعامالت  األحداث  لشرح   المختارة  التفسيرية  اإليضاحات  تضمين  يتم  ذلك،  ومع
 . موحدة سنوية مالية بيانات آخر منذ للمجموعة المالي

 .2022أغسطس  9من جانب مجلس إدارة الشركة في  المختصرة الموحدة لمرحليةاتم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية 
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 والتقديرات   األحكام ستخدامإ .3
المالية   البيانات  إعداد  عند  اإلدارة  السياسات    المختصرة  الموحدة  المرحليةقامت  تطبيق  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  باستخدام 

 التقديرات. المحاسبية وبالتالي قيم الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الصادر عنها التقرير. قد تختلف القيم الحقيقية عن هذه

ا كانت األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات المشكوك فيها هي نفسه
 تلك المطبقة على آخر بيانات مالية سنوية موحدة. 

 العادلة  القيم قياس

  جميع   على  اإلشراف  عن  الشاملة  المسؤولية  يتحمل  للتقييم   فريق ا  هذا  يتضمن . العادلة  القيم  بقياس يتعلق  فيما  ثابت  رقابة  إطار  المجموعة  لدى
 . التدقيق ولجنةالمنتدب  العضو إلى مباشر بشكل الهامة التقييم مشكالت وإبالغ الهامة، العادلة القيمة قياسات

 . بانتظام  التقييم تعديالت بمراجعة التقييم فريق مع للمجموعة  التدقيق ولجنةالمنتدب  العضو يقوم

  لدعم  األطراف تلك من عليها الحصول تم التي األدلة بتقييم التقييم فريق  يقوم العادلة، القيم لقياس ثالث طرف   من معلومات استخدام تم إذا 
 الذي   العادلة  للقيمة  الهرمي  التسلسل  مستوى   ذلك  في  بما  المالية،  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  متطلبات  تلبي   التقييمات  هذه   أن  استنتاج

 . التقييم تصنيف فيه يتم أن يجب

  القيم  تصنيف  يتم.  ممكن  حد  أقصى  إلى  السوق   في  مالحظتها  يمكن  بيانات  المجموعة  تستخدم  االلتزام، أو  لألصل  العادلة  القيمة  قياس  عند
ا العادلة للقيمة هرمي تسلسل في مختلفة مستويات إلى العادلة  :التالي النحو على  التقييم أساليب في المستخدمة المدخالت إلى استناد 

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى 

مباشرة )على سبيل المثال والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، إما    1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  2المستوى  
 كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )على سبيل المثال المشتقة من األسعار(.

 : مدخالت لألصل أو االلتزام ال يمكن مال حظتها في بيانات السوق )مدخالت اليمكن مالحظتها(.3المستوى 

ن تصنيفها في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام يمك
والذي ،  عندئذ يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة باعتباره أدنى مستوى إدخال    العادلة،

 . يعتبر غير مهم للقياس بأكمله
 ل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير. تعترف المجموعة بالتحويالت بين مستويات التسلس

  تعتبر  والتي  المالية  وغير  المالية  للموجودات  األرصدة  تحديد  في  الحالية  االقتصادية   للتقلبات  المحتملة  اآلثار  االعتبار  في  المجموعة  أخذت
 لتقلبات  قيد التغيير   المسجلة  واألرصدة  تزال حالة السوق متقلبة  ال  ،  ذلك   ومع.  مالحظتها  يمكن   التي  المعلومات  على  بناء    لإلدارة  تقييم  أفضل
 . السوق 

 .18تم افصاح مزيد من المعلومات عن االفتراضات المستخدمة في قياس القيمة العادلة في االيضاح رقم 
بالقيمة العادلة. بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى، تعتقد أن قيمها العادلة تقارب قيمتها الدفترية   الماليةقيمت االدارة استثماراتها 

 في تاريخ التقرير. 

 لإلستثمارات   العادلة القيمة

 تحديدها   يتم  ،  النشطة  األسواق   من   المالي  المركز  بيان  في  المسجلة   المالية  والمطلوبات   للموجودات   العادلة  القيمة  اشتقاق  يمكن  ال  عندما
  ممكن غير  ذلك يكون   عندما ولكن ، ممكن ا ذلك كان حيثما مالحظتها يمكن أسواق من النماذج هذه مدخالت تؤخذ.  التقييم تقنيات باستخدام

.  والتقلبات االئتمان ومخاطر السيولة مخاطر مثل المدخالت اعتبارات األحكام تتضمن. العادلة القيم تحديد في الحكم من درجة وجود يلزم ،
    .المالية لألدوات المدرجة العادلة القيمة على تؤثر أن يمكن العوامل  هذه حول االفتراضات في التغييرات
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 )تتمة( واألحكام التقديرات ستخدامإ 3.

 )تتمة( المدرجة غير المالية إلستثماراتل العادلة القيمة

  وتعتقد  2021  ديسمبر  31  في  كما   بتقييمها  اإلدارة  قامت  ،  المدرجة  غير/    المدرجة  غير  المالية  األوراق  في  المجموعة  الستثمارات  بالنسبة
 .المرحلي التقرير  تاريخ في كما العادلة قيمتها في  جوهري  تغيير هناك يكون  لن أنه

 االستثمارية والعقارات والمعدات والممتلكات التجارية العقارات بين التمييز

  المجموعة   تأخذ  ،  حكمها  إصدار  عند.  استثمارية  عقارات  أو  ومعدات  ممتلكات  أو  للمتاجرة  كممتلكات  مؤهال    العقار  كان  إذا  ما  المجموعة  تحدد
  الممتلكات  تولد.  الشركة  بها  تحتفظ  التي  األخرى   األصول  عن   كبير  حد  إلى  مستقل  بشكل  نقدية  تدفقات  يولد  العقار  كان  إذا  ما  االعتبار  في

ا ولكن الممتلكات إلى فقط   تنسب ال نقدية تدفقات المالك يشغلها التي العقارات أو والمعدات  عملية  في  المستخدمة األخرى  األصول إلى أيض 
 بشكل   به  محتفظ  أو  ،(  للمتاجرة  عقارات)  االعتيادية  األعمال  سياق  في  للبيع  به  محتفظ  العقار  كان   إذا  ما  المجموعة  تدرس.  التوريد  أو  اإلنتاج
 (.استثمارية عقارات) عملياتها في أو المجموعة قبل من لالستخدام كبير بشكل وليس المال رأس وزيادة اإليجار لكسب أساسي
  األعمال   سياق  في  العقارات  تلك  بيع  هي  النية  أن  وبما(  أقل  أو  واحدة  سنة  مدتها  إيجار  شروط)  مؤقت ا  المؤجرة  بالعقارات  المجموعة  تحتفظ

 . استثماري  عقار أنه تلقائي ا يعني ال العقار تسويق  أثناء تأجيره يتم  أنه حقيقة. للمتاجرة عقارات أنها على العقارات هذه تصنيف يتم العادية،

 القانونية  اإلجراءات

دائم ا للعديد من أوجه عدم اليقين المتأصلة في التقاضي. تطبق  تخضع المجموعة إلجراءات قانونية حيث تخضع النتيجة النهائية لكل منها  
ى  اإلدارة افتراضات مهمة في قياس مخاطر التعرض للمطلوبات الطارئة والمخصصات المتعلقة باإلجراءات القانونية القائمة والمطالبات األخر 

لبة ضد المجموعة أو بلورة التزام مادي ، وفي تحديد المبلغ  التي لم يتم تسويتها. إن حكم اإلدارة مطلوب في تقدير احتمالية نجاح المطا
ابقة في المحتمل للتسوية النهائية أو االلتزام. تضع المجموعة أحكام ا ضد القضايا القانونية لجميع االلتزامات الحالية بناء  على خبرتها الس

 . قضايا مماثلة والمشورة المطلوبة من المستشارين القانونيين

 سياسيات المحاسبية الهامة ال 4.

  البيانات  إعداد  في  المتبعة  السياسيات  تلك  مع  متوافقة  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  البيانات  إعداد  في  المتبعة  المحاسبية  السياسات
 . 2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة للمجموعة المختصرة الموحدة السنوية المالية
 البيانات   هذه  على  كبير  تأثير  لها   يكن  لم  التعديالت  هذه  ولكن  ،2022  يناير  1  من  فعالة  معايير  على  الجديدة  التعديالت  من  عدد  هناك

 . المختصرة الموحدة المرحلية المالية
  تقم  لم. لها  المبكر بالتطبيق ويسمح 2022 يناير   1 بعد  تبدأ  التي السنوية للفترات المعايير على الجديدة والتعديالت المعايير من  عدد  هناك

 . المختصرة الموحدة المرحلية المالية البيانات هذه إعداد في القادمة المعدلة أو الجديدة المعايير من أي بتطبيق مبكرا   المجموعة
.
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 النقد  حكم في وما النقد .5
 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 

921،39 البنوك  النقد في   36,475 
000،37 ( 1( )يوم ا 90أقل من )إستحقاقها  األجلالودائع قصيرة    37,041 

 12  12 نقد في الصندوق  ال
 933،76   73,528 
  2022يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في ريال قطري  360بمبلغ  من الودائع قصيرة األجل وائدفحققت المجموعة إيرادات  (1)    

 .ريال قطري(  378: 2021يونيو  30)فترة الستة أشهر المنتهية في 
 إيضاح األنشطة  –وساطة ال .6
  شركة  من المستلمة التحصيالت أو للمجموعة التجاريين العمالء من  المستلمة النقدية السلف في العمالء  أموال - المصرفية األرصدة" مثلت ت 

 يتم   والتي  هذه  الصناديق  أرصدة  عن  بااللتزام  المجموعة  تعترف.  المتاجرين  للعمالء  المالية  األوراق  المالية في  لألوراق  المركزي   لإليداع  قطر 
  المالية   لألوراق  المركزي   لإليداع  قطر   شركةل   مستحقة  أرصدة  أي  تسوية/    تحصيل  يجب".  للعمالء  المستحق"  حساب  من  كجزء  عرضها

 "(.3ت+)" الثالث العمل يوم في ( إلى مستحقةال أو من مستحقةال)
لى حين قيام مانة إعلى سبيل األوتحتفظ بها المجموعة    العمالء،العمالء تمثل أرصدة لدى البنوك تخص    أموال  -األرصدة لدى البنوك  

بتحويل المبالغ المستحقة من أموال العمالء    مجموعةتقوم الو   المعامالتهذه  في تاريخ تسوية    أسهم  العمالء بتخصيص هذه األرصدة لشراء
 .  إلى هيئة التسويات

 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30  
 (دققة)م  )مراجعة( 

 351,648  515,997 العمالء  أموال - بنكية أرصدة
 20,357  -  المالية  لألوراق المركزي  لإليداع قطر شركة من مستحق
 -  9,516 المالية  لألوراق المركزي  لإليداع قطر  شركة إلى مستحق
 363,469  498,209 العمالء  إلى مستحق

 

 10,224  9,175 الوساطة  عمولة دخل صافي 

   ستثمارات الماليةإلا 7.

  
 
 

 )مدققة( 2021ديسمبر  31  )مراجعة(  2022يونيو  30 
 اإلجمالي   غير مدرجة   مدرجة   اإلجمالي   غير مدرجة   مدرجة 

            استثمارات مالية:
 97,323  -  97,323  86,353  -  86,353  (1)ية أسهم حقوق ملك

 8,581  1,486  7,095  6,947  1,486  5,461  (2) أسهم حقوق ملكية
 91,814  1,486  93,300  104,418  1,486  105,904 
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 )تتمة(  ستثمارات الماليةإلا 7. 
 . متداولةموجودات  - ربح أو الخسارة(ال خالل العادلة من حقوق الملكية )بالقيمةسهم أ ( 1)
 .موجودات غير متداولة - (العادلة من الدخل الشامل اآلخر )بالقيمة أسهم حقوق ملكية(  2)
 هي كما يلي: المالية إستثماراتلحركة في ا

 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30  
 ة(دقق)م  )مراجعة( 

 73,267  105,904 بداية الفترة / السنةالرصيد في      
 90,586  51,269 اإلضافات      

 ( 65,766)  ( 58,304) اإلستبعادات  
    :العادلة  القيمة في راتي ي التغ صافي  
 6,041  ( 5,564) والخسائر  األرباح خالل من العادلة القيمة  

 1,776  (5) اآلخر  الشامل الدخل من العادلة القيمة      
 105,904  93,300 الفترة / السنة نهايةالرصيد في     

  يونيو 30 في المنتهية أشهر  الستة فترة خالل قطري  ريال 4,872بمبلغ من االستثمارات المالية  حققت المجموعة إيرادات توزيعات أرباح
 .ريال قطري(  2,214: 2021يونيو  30)فترة الستة أشهر المنتهية في  2022

  أشهر   الستة   فترة  خالل  قطري   ريال  9,024  بمبلغ  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  إستثمارات مالية   بيع  بأرباح  المجموعة  اعترفت
 .(قطري  ريال 1,715: 2021  يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةال فترة). 2022 يونيو 30 في المنتهية

 عقارات للمتاجرة  8.
 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30 
 ة(دقق)م  )مراجعة( 

 28,801  16,253 في بداية الفترة / السنة  
 ( 12,548)  ( 3,611) (1) اإلستبعادات

 16,253  12,642 في نهاية الفترة / السنة 

 :على التجارية العقارات صة استبعاداتح تشتمل ،المختصر الموحد النقدية التدفقات بيان في( 1)
 2021يونيو  30  2022 يونيو 30 
 )مراجعة(   )مراجعة( 

 12,548  3,611 الدفترية القيمة
 252  789 عقارات لدخل ا – ةمتاجر للعقارات  استبعادات من األرباح

 12,800  4,400 عقارات المتاجرة  المتحصالت من إستبعادات
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 موجودات غير ملموسة   .9

 . بالمجموعة الخاص المحاسبة ونظام المالية الوساطة بتطبيقات تتعلق الموجودات غير الملموسة
 والمعدات  الممتلكات  .10

 رأس المال    .11

 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:  
 (14ريال قطري )إيضاح  1سهم بقيمة  284,160,000 284,160 284,160

 هيكل  أن  حيث  للشركة  الرئيسيين  المساهمين  في  التغيير  على  للموافقة  العادية   غير  العمومية  الجمعية  اجتماع  عقد  تم  ،2022  أبريل  27  في
 الشركة  تقوم  النحو،  هذا  على. للشركة  األساسي  النظام  في الموضحة  التفاصيل  مع  يتوافق  ال  للشركة  التجاري   السجل  في  المنعكس  الملكية

 . الصلة ذات األخرى  القانونية  والوثائق االساسي النظام لتعديل التنظيمية السلطات مع الوثيق  بالتنسيق القانونية إدارتها خالل من

  ريال  190,387  إلى  الشركة  مال  رأس  تخفيض  مقترح  على  للموافقة  العادية  غير  العمومية  الجمعية  اجتماع  عقد  تم   ،2022  أبريل  27  في
  في   الشركة  تزال  ال  ،2022  يونيو  30  من  اعتبار ا.  المتراكمة  الخسائر  تخفيضل  وذلك  ٪33) )  قطري   ريال  93,773  قدره  بانخفاض  قطري،
 . المال رأس تخفيض في قدم ا   المضي أجل من الالزمة التنظيمية الموافقات على الحصول عملية

 

  2022 يونيو 30  2021ديسمبر  31
  )مراجعة(  ة(دقق)م
 التكلفة:   

 في بداية الفترة / السنة  3,902  3,902
 اإلطفاء المتراكم:     

 في بداية الفترة / السنة  2,357  1,652
 ( 13)إيضاح  / السنة للفترة اإلطفاء 353  705

2,357  2,710 
 في نهاية الفترة / السنة 

 القيمة الدفترية   1,192  1,545    

  2022 يونيو 30  2021ديسمبر  31
  )مراجعة(  ة(دقق)م
 التكلفة:   

 في بداية الفترة / السنة  93,714  92,352
 الفترة / السنة  اإلضافات خالل 787  1,362

 في نهاية الفترة / السنة  94,501  93,714
 المتراكم:  هالكاإل   

 في بداية الفترة / السنة  56,106  53,974
 ( 13)إيضاح  / السنة للفترة هالكاال 1,027  2,132

 في نهاية الفترة / السنة  57,133  56,106
    

 القيمة الدفترية   37,368  37,608
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 12. 
 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 4,527  4,971 بداية الفترة / السنة  في
 640  1,053 ( 13)إيضاح  السنةالفترة /  خالل المكون 

 (196)  (525) المدفوع خالل الفترة / السنة 
 4,971  5,499  نهاية الفترة / السنةفي 

 مدفوعات   هناك  سيكون   أنه  تتوقع  ال حيث الموحد  المرحلي  المالي  المركز  بيان  في متداول  غير  التزام  ضمن االلتزام  بتصنيف  اإلدارة  قامت
  يتوقع  ال  حيث  الحالية  للقيمة  المخصص  خصم  يتم  ال.  التقرير  تاريخ  من  شهر ا  12  خالل  لموظفيها  الخدمة  نهاية  تعويضات  التزام  تجاه  كبيرة

 . كبير ا  للنقود الزمنية القيمة تأثير  يكون  أن
 العمومية واإلدارية  المصروفات 13.

 2021يونيو  30  2022 يونيو 30  
 )مراجعة(   )مراجعة( 
 ( 19)إيضاح    
 7,506  8,108 ( 1) الموظفين لفةتك
 1,701  1,686 المهنية تعاباأل

 1,509  1,756 واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا تكاليف
 1,100  1,027 ( 17و 10الممتلكات والمعدات )إيضاح  هالكإ 

 5,375  380 التنظيمية  والنفقات الرسوم
 192  375 اإلعالن  تكاليف

 352  353 (17و 9إطفاء األصول الغير ملموسة )إيضاح 
 351  300 الرسوم المصرفية 

 193  233 اإلصالحات والصيانة 
 60  60 ( 2إيجار )

 412  373 أخرى 

 14,651  18,751 
  فترة )  2022يونيو    3خالل فترة الستة أشهر المنتهية في    قطري   ريال  1,053  بمبلغ   للموظفين  الخدمة  نهاية   مكافأة  مخصص  يتضمن(  1)
 (. 12 إيضاح ( )قطري  ريال 332: 2021  يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةال

 . المخصصة للسكن عقود ايجار قصيرة األجل ( تتمثل في2)
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 األساسي والمخفف للسهم الربح  14.
 مرجح لعدد األسهم العادية القائمة العائدة للمساهمين بالشركة األم على المتوسط الصافي ربح الفترة    مةالربح األساسي للسهم بقس  احتسابيتم  

 .األساسية السهم بحر  تساوي  المخففة السهم حب ر  فإن وبالتالي،  ،فترةال خالل وقت أي في قائمة مخففة أسهم هناك تكن لمخالل الفترة. 
 

 2021يونيو  30  2022يونيو  30 
 )مراجعة(   )مراجعة( 

 10,090  4,991 ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة األم  
 284,160  284,160 ( 11المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة )ألف ريال قطري( )إيضاح  

 0.036  0.018 الربح األساسي والمخفف للسهم )ريال قطري( 

 ذات العالقة األطراف   15.

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولي اإلدارة العليا والمؤسسات التي تدار من قبل هذه األطراف أو التي 
 تمارس هذه األطراف تأثيرا  هاما  عليها. يتم اعتماد سياسة األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.  

 العالقة  ذات  األطراف مع المعامالت (1)
 2021يونيو  30  2022يونيو  30 
 )مراجعة(   )مراجعة( 

    :وأقاربهم ذوي العالقة الوثيقة كبار موظفي اإلدارة 
 54  14 إيرادات الوساطة والعموالت 

 العالقة  ذات األطراف أرصدة (2)
 221ديسمبر  31  2022يونيو  30 
 (مدققة)  )مراجعة( 

    وأقاربهم ذوي العالقة الوثيقة  اإلدارة كبار موظفي  
 -  636 العمالء  إلى مستحق

ا تسويته ويتم الطلب عند وُيدفع ، مالية أوراق أو فائدة أي يحمل وال بطبيعته، متداول أعاله الرصيد  . نقد 

 مكافأة كبار المسؤولين باإلدارة    (3)

 2021يونيو  30  2022يونيو  30 
 )مراجعة(   )مراجعة( 

 1,496  611 قصيرة األجل  الموظفين مزايا
 48  13 األجل  طويلة الموظفين مزايا

 624  1,544 
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 المحتملة االلتزامات والمطلوبات .16
 :كما في تاريخ التقرير الماليالمجموعة المطلوبات المحتملة التالية  كان لدى

 االلتزامات 
 2021ديسمبر 31  2022 يونيو 30  

 )مدققة(  )مراجعة( 
 787  -  الرأسمالية  المصروفات ارتباطات

    المحتملة  المطلوبات
 150,000  150,000 ( 1) الضمان خطابات
 10,950  10,950 (2) التقاضي مطالبات

  سياق في المالية لألوراق المركزي  لإليداع قطر شركة إلى المجموعة عن نيابة البنوك عن الصادرة المالية الضمانات هذا يمثل( 1)
 . المالي  التقرير تاريخ من شهر ا عشر اثني غضون  في تستحق وسوف االعتيادية األعمال

 . التقاضي  في  المتأصلة  اليقين  عدم  أوجه  من  للعديد  دائم ا  منها  لكل  النهائية  النتيجة  فيها  تخضع  التي  القانونية  لإلجراءات  بالنسبة  هذا  يمثل(  2)

 معلومات القطاع  17.
التقارير واألنشطة قطاعات ألغراض إعداد  أربعة  للمجموعة  و قطاعات بناء على طبيعة أنشطتها.  أربعة   تنتظم المجموعة في    اإلدارة،ألغراض  

  :هيو  األخرى 
 . المالية في بورصة قطر مالية مقدمة للعمالء كوسيط لإلستثماراتيشمل هذا القطاع خدمات و  األسهم: وساطة •
 ات العقارية للعمالء.ثمار ست يشمل هذا القطاع خدمات تسويق وإدارة العقارات واالو  العقارات: •
وخدمات االستشارات وتطوير البرامج يشمل هذا القطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة للعمالء  و   :المعلوماتتكنولوجيا   •

 .الخاصة وبرمجتها
 . وتشارك في أنشطة االستثمار شركاتها التابعةلبتقديم خدمات  المجموعة الشركة القابضة حيث تقومتمثل و  :أخرى  •

  تقييم  يتم. األداء  وتقييم  الموارد  تخصيص  حول  قرارات  اتخاذ  بغرض  التشغيل   لقطاعات  التشغيلية  النتائج  منفصل   بشكل  المجموعة  إدارة  تراقب
 .التشغيل خسارة  أو ربح على بناء   القطاع أداء

 .بع سنةر  كل األقل على عمل وحدة لكل الداخلية اإلدارة تقارير للمجموعة المنتدب العضو/   التنفيذي الرئيس يراجع
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 )تتمة( علومات القطاع م 17.
 على التوالي: 2021و  2022يونيو  30المنتهية في  للمجموعة لفترة الستة أشهرالنتائج المالية المتعلقة في القطاعات التشغيلية يعرض الجدول التالي معلومات عن 

 

 اإلجمالي   ستبعادات إ  أخرى   تكنولوجيا المعلومات   العقارات   وساطة األسهم  
            )مراجعة(  2022يونيو   30في 

 9,175  -  -  -                    -  9,175 صافي إيرادات عموالت الوساطة  
 1,638  -  -  -                    1,638  - الدخل العقاري إيرادات من 

 8,692  (671)  801  -  -  8,562 أخرى تشغيلية إيرادات 

  17,737 إيرادات القطاع 
 

1,638  
 

-  
 

801  
 

(671)  19,505 

  (7,762) القطاع  روفاتمص
 

(2,494(  
 

(120)  
 

(4,857)  
 

671  (14,562) 

 ربح القطاع 
 

9,975  
 

(856)  
 

(120)  
 

(4,056)  
 

-  
 

4,943 
            
 1,380  -  731  -  387  262 ( 13)إيضاح واإلطفاء  هالكاال
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 )تتمة(علومات القطاع م 17. 
 

 اإلجمالي   ات بعاداست  أخرى   تكنولوجيا المعلومات   العقارات   وساطة األسهم  
            )مراجعة( 2021يونيو  30في 

 10,224  -  -  -                    -  10,224 صافي إيرادات عموالت الوساطة  
 الدخل العقاري إيرادات من 

 

-  
 

2,625  
 

                  -  
 

-  
 

-  
 

2,625 
  7,948 أخرى إيرادات 

 

-  
 

18  
 

92  
 

(460)  7,598 
            

  18,172 إيرادات القطاع 
 

2,625  
 

18  
 

92  
 

(460)  20,447 
            

  (4,137) مصاريف القطاع 
 

(1,864)  
 

(1,151)  
 

(3,861)  
 

460  (10,553) 
            

 ربح القطاع 
 

14,035  
 

761  
 

(1,133)  
 

(3,769)  
 

-  
 

9,894 
            

 1,452  -  714  85  406  247 ( 13)إيضاح االهالك واإلطفاء 
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 )تتمة(علومات القطاع م 17. 
 يعرض موجودات ومطلوبات القطاعات:  الجدول التالي

 

 اإلجمالي   ات بعاداست  أخرى   تكنولوجيا المعلومات   العقارات   وساطة األسهم  
            )مراجعة(  2022يونيو   30في 

 765,800  (227,829)  250,883  13,372  71,659  657,715 موجودات القطاع 
            

 540,074  (27,438)  42,036  -  1,332  524,144 مطلوبات القطاع  
  

            )مدققة(  2021ديسمبر 31في 
            

 619,140  (229,035)  249,543  14,451  71,954  512,227 موجودات القطاع 
            

 398,583  (28,644)  37,203  3,638  315  386,071 مطلوبات القطاع  
 . دولة قطرداخل أنشطة المجموعة في تتركز 
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  العادلة لألدوات المالية  القيمة 18.
 العادلة  ةوالقيم المحاسبي التصنيف

 التي  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  معلومات  تتضمن  ال.  العادلة  للقيمة  الهرمي  التسلسل  في  مستوياتها  ذلك  في  بما  المالية،  والمطلوبات  المالية  للموجودات  العادلة  والقيم  الدفترية  القيم  التالي  الجدول  يوضح
 .العادلة للقيمة معقول تقريب هي الدفترية القيمة كانت إذا العادلة بالقيمة قياسها يتم لم

 

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية 

خالل الربح والخسارة  
 والدخل الشامل اآلخر 

التكلفة 
 األول   ى المستو   المطفأة 

  ى المستو 
 الثاني 

  ى المستو 
 االجمالي  الثالث 

        )مراجعة(2022يونيو  30كما في 
        أصول مالية تقاس بالقيمة العادلة  

 91,814 -  -  91,814  -  91,814 الخسارة  او الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية أوراق في إستثمارات

 1,486 1,486 -  -   -  1,486  (1) خراآل الشامل لدخلا خالل من العادلة بالقيمة مالية أوراق في استثمارات
        تقاس بالقيمة العادلةأصول مالية ال 

 -  -  -  -   76,933 -  النقد ومافي حكم النقد
 أموال العمالء –أرصدة لدى البنوك 

 
 - 515,997   -  -  -  - 

 - - - -  174 - مبالغ مستحقة من العمالء 
        التزامات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة 

 - - - -  498,209 - مبالغ مستحقة للعمالء
 مبالغ مستحقة إلى شركة قطر لإليداع المركزي  

 
 لألوراق المالية 

- 9,516  - - - - 
.المرحلي التقرير تاريخ في كما العادلة قيمتها في جوهري  تغيير هناك  يكون  لن أنه وتعتقد 2021 ديسمبر 31 في كما بتقييمها اإلدارة قامت المدرجة، غير المالية األوراق في المجموعة الستثمارات بالنسبة( 1)



 . ق.ع.م.ش القابضة واالستثمار للوساطة داللة شركة
 المختصرة  الموحدة المرحلية المالية البيانات حول اإليضاحات

   2022 يونيو 30في المنتهية أشهر لستةفترة اعن كما في و 
 ريال قطري ما لم ينص على خالفه(ألف )جميع المبالغ ب

-  20  - 

 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية  18.
 )تتمة( العادلة  ةوالقيم المحاسبي التصنيف

 

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية 

خالل الربح والخسارة  
 والدخل الشامل اآلخر 

التكلفة 
 المطفأة 

  ى المستو  األول   ى المستو  
 الثاني 

  ى المستو 
 االجمالي  الثالث 

        )مراجعة(2022يونيو  30كما في 
        أصول مالية تقاس بالقيمة العادلة  

104,41 - - 104,418  - 104,418 الخسارة  او الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية أوراق في إستثمارات
8 

 1,486 1,486 - -  - 1,486 خراآل الشامل لدخلا خالل من العادلة بالقيمة مالية أوراق في استثمارات
        أصول مالية ال تقاس بالقيمة العادلة

 -  -  -  -   73,528 -  النقد ومافي حكم النقد
 أموال العمالء –أرصدة لدى البنوك 

 
 - 351,648   -  -  -  - 

 - - - -  105 - مبالغ مستحقة من العمالء 
 شركة قطر لإليداع المركزي   منمبالغ مستحقة 

 
- 20,357  - - - - 

        التزامات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة 
 - - -  -   363,469 - مبالغ مستحقة للعمالء

 . 3 المستوى  من  العادلة القيمة قياسات خارج أو إلى تحويالت  هناك يكن  ولم ،2 والمستوى  1 المستوى  بين في قياسات القيمة العادلة تحويالت هناك تكن لم
 



 . ق.ع.م.ش القابضة واالستثمار للوساطة داللة شركة
 المختصرة  الموحدة المرحلية المالية البيانات حول اإليضاحات

   2022 يونيو 30في المنتهية أشهر لستةفترة اعن كما في و 
 ريال قطري ما لم ينص على خالفه(ألف )جميع المبالغ ب

-  21  - 

 معلومات المقارنة  19.
وبالتالي،   الحسابات،  تصنيف  التغييرات في  بعض  إجراء  المالية    علىتم  للبيانات  المتممة  للفترة  اإليضاحات  المختصرة  الموحدة  المرحلية 

كما تم ذكره  السابقة لتتوافق مع عرض البيانات المالية الحالية. لم يكن إلعادة التصنيف أي تأثير جوهري على الدخل أو حقوق الملكية  
 .سابقا  

 

 المختصر الموحد المالي المركز بيان
سابًقا في   تم ذكرهكما 
 التسويات   2021 يونيو 30

كما تم إعادة تصنيفه  
يونيو   30في 

2021 
 18,751 6,452 12,299 ( 13)إيضاح   مصاريف عمومية وإدارية

 -  (5,000)  5,000   مخالفاتالمصروفات 
 -  (1,099)  1,099 والمعدات ممتلكات ال مصروفات اإلهالك

 -  (353)  353 ملموسة الموجودات غير الإطفاء مصروفات 

من فترة إلى أخرى ما لم يوفر التغيير في العرض بما المرحلية الموحدة المختصرة  يجب االحتفاظ بعرض وتصنيف البنود في البيانات المالية  
. إعادة تصنيف المرحلية الموحدة المختصرة  في ذلك إعادة تصنيف أرقام المقارنة معلومات أكثر ثقة وذات صلة لمستخدمي البيانات المالية

 م المقارنة لم تؤثر على نتائج العمليات المعلنة سابقا  والخسائر المتراكمة.أرقا

   19-أثير جائحة كوفيد ت 20.

تشكل جائحة كورونا تحديات كبيرة لألنشطة التجارية وأدخل فيروس كورونا حالة من عدم اليقين في سلوك معظم الشركات في دولة قطر  
، و من لتزاماتو اال  موجوداتهناك خطر كبير يتمثل في إجراء تعديل جوهري على المبالغ الدفترية لل  لذلك،ونتيجة    العالم،وعلى مستوى  

  واالقتصادي.الصعب اآلن التنبؤ بمدى ومدة تأثيره التجاري 
ت التجارية واألداء  المراقبة عن قرب مع تقدم الموقف إلدارة أي مخاطر مرتبطة قد تنشأ والتي قد تؤثر على العملياالمجموعة  تواصل إدارة  

فيما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تعديالت وتغييرات في األحكام والتقديرات وإدارة   مجموعةنظرت ال  الموقف،. في ضوء  2022المالي في عام  
 المرحلية الموحدة المختصرة. المخاطر يتم أخذها في االعتبار واإلبالغ عنها في البيانات المالية

 


